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Lord Gus O’Donnell

Mitä on käyttäytymistaloustiede ja mitä se
voi tarjota yhteiskuntapolitiikalle
What Is Behavioral Economics and What Can It Offer to Public Policy
Poimittuja näkemyksiä








Meidän tulee pyrkiä ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja miten ihmiset tekevät
päätöksiä. Yhteiskunnan tukea tarvitsevat ihmiset ovat usein joutuneet asemaansa
väärien tai lyhytnäköisten päätöstensä tai epäonnen takia. Kun ymmärrämme
tällaiseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, pystymme luomaan toimivaa
yhteiskuntapolitiikkaa.
Politiikkatoimenpiteet tulee testata etukäteen aina kun se vain on mahdollista, koska
ilman testausta ei voi tietää niiden vaikutuksia. Testaaminen tukee myös uusien,
entistä parempien keinojen kehittämistä.
Suomessakin kannattaisi perustuu oma yksikkö, joka tukisi julkisen sektorin
toimenpiteiden kehittämistä ja tutkimista hyödyntäen käyttäytymistieteitä ja
testausta. Tällainen yksikkö voi myös laajemmin vaikuttaa asenteisiin ja työtapoihin
yhteiskuntapolitiikan tekemisessä.
Muualla tehtyjä toimenpiteitä ei pidä kopioida suoraan. Niitä voi hyödyntää, mutta
toimenpiteet on sovitettava paikalliseen kulttuuriin ja sosiaaliseen normistoon.
Myös siksi oma yksikkö on perusteltu.

Käyttäytymistaloustiede



Monitieteinen lähestymistapa, joka etsii vastauksia ihmisten toimintaan liittyvissä
kysymyksissä.
Yhdistää perinteiseen taloustieteeseen näkökulmia useista eri
tutkimussuuntauksista, kuten psykologiasta, neurotieteistä, valtiotieteistä,
sosiologiasta ja antropologiasta.

Monitieteisyyden hyötyjä ja haasteita





Luovuus lisääntyy, kun eri alojen tutkijat tarkastelevat yhdessä samaa ongelma
omilla lähestymistavoillaan.
Taloustieteilijät eivät pääsääntöisesti pidä psykologian parissa tehtyjä kokeita
riittävän edustavina, eivätkä usko niiden selittävän ihmisten käyttäytymistä yleisesti.
Tällaiset haasteet ratkeavat paremmin, kun kaikki suuntaukset yhdistetään.
Tutkimussuuntauksia on melko usein vaikeaa tuoda yhteen, sillä yliopistojen
laitokset viihtyvät omissa siiloissaan. Suuntausten välisten rajojen tulisi olla
häilyvämpiä.
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Kuinka ihmiset tekevät päätöksiä







Päätöksenteko on monimutkainen prosessi, jossa muun muassa konteksti ja tunteet
vaikuttavat.
Syytä olla tarkkana miten päätöksentekoa kuvataan.
o Jotkut jaottelevat päätöksenteon rationaaliseen ja epärationaaliseen, jossa
rationaalinen käytös on sellainen, jota perinteisen taloustieteen mallit
ennustavat.
 O’Donnell pyrkii välttämään tätä jaottelu, koska pitää sitä
vaarallisena.
o Jotkut puhuvat myös päätöksenteon harhoista (bias), mutta O’Donnell ei
mielellään leimaisi kyseisiä ilmiöitä harhoiksi. Mieluummin hän muotoilee
asian niin, että ihmiset tekevät asioita eri tavoilla ja tutkijat yrittävät
ymmärtää tätä.
Tiedetään, että ihmisten päätöksentekoprosessi on epätäydellinen ja vaikeasti
ennakoitavissa
o Ratkaisuna on kokeilla erilaisia toimenpiteitä, ja katsoa miten ihmiset
reagoivat niihin aidossa kontekstissa.
o Todisteita riittää, että aidosta kontekstista eristetyt kokeet antavat
harhaanjohtavia tuloksia.
 Muun muassa politiikkatoimien suunnittelussa suositut fokusryhmät
ovat osoittautuneet epäluotettaviksi.
o Monen kokeen tuloksia on ollut vaikea toistaa uudestaan – kulttuurilla on
paljon vaikutusta käyttäytymiseen.
 Siksi jos toisesta maasta lainataan jotain toimenpideideaa, se tulisi
testata kohdemaassa ennen käyttöönottoa.
O’Donnell korostaa, että hänen esittelemänsä kokeilut (BIT:n tekemät) huomioivat
edelliset tekijät. Parhaan ratkaisun löytämiseksi niissä on kokeiltuja erilaisia
vaihtoehtoja. Kokeilut on pyritty toteuttamaan satunnaistettuina kenttäkokeina
mahdollisimman oikeellisen vastauksen saamiseksi.

MINDSPACE-raportti






”MINDSPACE - Influencing behaviour through public policy” -raportti esittelee 9
käyttäytymistieteellistä aspektia yhteiskuntapolitiikkaa tekeville.
Tavoitteena on tukea toimivamman politiikan tekemistä, ja samalla rohkaista
virkamiehiä käyttämään hyväksi uutta tietämystä ihmisten käyttäytymisestä.
Ajatus raportista syntyi, kun valtionhallinnossa tajuttiin käyttäytymistieteiden ja
testauksen tarjoamat mahdollisuudet.
MINDSPACE-raportti julkaistiin jo edellisen hallituksen, eli työväenpuolueen
valtakaudella.
Se ei ole kaiken kattava käyttäytymistaloustieteen teoria, vaan käytännöllinen
muistilista soveltamista varten.

Seuraavassa koottuna O’Donnellin esityksen mukaisesti 9 käyttäytymistieteellistä
aspektia, jotka seurailevat raporttia. Varsinainen raportti on saatavilla osoitteessa:
www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf
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M = Messenger (viestintuoja)




Reaktiot meihin kohdistettuihin viesteihin riippuu paljon viestintuojasta.
o Julkishallinnon viestit eivät uppoa aina halutulla tavalla – tosin tässäkin on
kulttuurisia eroja.
Esimerkki: Smoking Kid - tupakoinnin vastainen kampanja Thaimaasta
o Kampanjafilmissä viestintuoja on tupakoitsija itse, joka vakuuttaa lapselle,
miksi ei pidä tupakoida. Yksilö on saatu muistuttamaan itse itseään.
o Ks. video kampanjasta ja sen tuloksista: Smoking Kid

I = Incentives (kannustimet)






Taloustieteilijät ovat käyttäneet valtavasti aikaa vakuuttaakseen, kuinka tärkeitä
kannustimet ovat. Jos käyttäytymisen muuttaminen on haasteena, niin perinteisillä
taloudellisilla kannustimilla on edelleen valtava merkitys
o Tupakoivien ihmisten määrää Iso-Britanniassa on onnistunut vähentämään
kaikkein eniten valtiovarainministeriö, ei sosiaali- ja terveysministeriö.
o Jatkuva tupakoinnin hinnan korottaminen verotuksella on hyvä esimerkki
perinteisistä kannustimista. Niitä ei voi jättää pois, sillä niillä on valtava
merkitys.
On kuitenkin myös muita kannustimia kuin hinta
o Esimerkiksi vankilaan joutumisen pelko toimii kannustimena.
o Henkilökunnan motivointi rahalla julkisella sektorilla on hankalaa kireiden
budjettien takia. Britanniassa lanseerattiin kannustimeksi ”Civil Service
Awards”, jossa virkamiehet pystyvät tuomaan esiin kollegoiden
onnistumisia. Palkintona on kuningattaren vastaanotto. Myös muut kuin
taloudelliset kannustimet toimivat.
Esimerkki toimenpideideasta, jota O’Donnell haluaisi kokeilla:
o Britanniassa täytyy oikeuden kuulustelussa valalla vakuuttaa kertovansa
totuuden ennen kuulusteluiden aloittamista. Britannian veroilmoituksen
tietoja täyttäessä toimitaan päin vastaisesti – vasta lopuksi vakuutetaan
allekirjoituksella, että annetut tiedot ovat totta.
o O’Donnellin mielestä veroilmoituksessa käytetty toimintatapa on väärä.
Kaavakkeen alussa pitäisi sen sijaan luvata, että ”Jos en kerro totuutta,
annan teille oikeuden laittaa minut vankilaan loppuelämäkseni. Ehkä emme
oikeasti ihan noin dramaattista laittaisi, mutta jotakin vakavaa, jotta
saisimme ihmiset ajattelemaan, että heidän täytyy nyt toimia rehellisesti. ”

N = Norms (sosiaaliset normit)




Me toimimme paljolti sen mukaan, kuinka muut ihmiset odottavat meidän toimivan.
o Esimerkiksi toimistorakennuksissa näkee nopeasti, onko paikallinen normi
portaiden vai hissin käyttö.
o Britanniassa on myös sosiaalinen normia jonottaa kauniisti, tapa joka
juontaa juurensa toiseen maailmansodan säännöstelyn ajoilta.
Esimerkki: Verovelkojen kerääminen sosiaalisiin normeihin vetoamalla
o Yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa kokeiltiin erilaisia kirjemalleja,
joilla pyrittiin kannustamaan ihmisiä maksamaan verovelkansa.
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Versio, jossa vedottiin sosiaaliseen normiin (”yhdeksän kymmenestä
kanssakaupunkilaisesta maksaa veronsa ajallaan”) toimi parhaiten: 5-6
prosenttiyksikköä enemmän maksoi veronsa.
Uudella tavalla muotoilun karhukirjeen odotetaan tuovan jatkossa noin 30
miljoonan punnan vuosittaiset säästöt.

D = Default (oletusarvo)



Oletusarvot vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseen, sillä olemme kaikki hyvin
laiskoja: jämähdämme oletusasetuksiin.
Oletusarvot ovat myös asioita tai päätöksiä joita teemme ilman, että edes tajuamme
tekevämme niitä.

Esimerkkejä:
 Eläkesäästäminen
o Britanniassa yksityissektorin työntekijät eivät lähtökohtaisesti olleet
eläkesäästöohjelmissa. Tämä johti siihen, että vain 61 % työntekijöistä oli
mukana. Järjestelmää muutettiin niin, että lähtökohtaisesti kaikki kuuluvat
eläkesäästöohjelman piiriin, mutta siitä on helppo irtautua. Osallistumisaste
on noussut 83 prosenttiin samalla, kun järjestelmään ei ole edelleenkään
pakko kuulua.
o Aikanaan valtionvarainministeriö yritti lisätä osallistumisastetta erilaisilla
verohelpotuksilla. Ne hyödyttivät lopulta vain rikkaita ja tulivat kalliiksi
veronmaksajille. On arvioitu, että nyt saatua muutosta ei olisi pystytty
luomaan taloudellisilla kannustimilla.
 Elinluovutus
o Britanniassa oletusarvo on, että ihmiset eivät ole elintenluovuttajia ilman
todistusta halukkuudesta. Kyselyjen mukaan 75 % ihmisistä haluaisi olla
elintenluovuttaja, mutta vain joka neljäs on rekisteröitynyt
elintenluovuttajaksi.
o Nykyään vuosittain tehtävän auton sähköisen rekisteröinnin yhteydessä
auton omistajia herätellään rekisteröitymään elintenluovuttajaksi kysymällä
heiltä ”Ottaisitko vastaan elimen, jos tarvitsisit sen?”
 Kyseiseen kysymykseen päädytettiin testaamalla koeryhmien avulla
useita eri kysymysvaihtoehtoja. Kokeet olivat erittäin hyödyllisiä,
sillä ne osoittivat jotkin ammattilaisten hyviksi olettamat
vaihtoehdot melko toimimattomiksi.

S = Salience (näkyvyys)


Huomiomme kiinnittyy asioihin, jotka ovat joko uusia tai merkityksellisiä meille.

P = Priming (pohjustus)



Ihmisiä voidaan pohjustaa monin eri tavoin ja siten vaikuttaa muun muassa heidän
arviointikykyynsä.
Esimerkki:
o Jos joukon aikuisia ihmisiä jakaa satunnaisesti kahteen ryhmään eri
huoneisiin ja heitä pyytää arvioimaan, kuinka monta maata on Afrikassa,
vastausten keskiarvo riippuu täysin, miten heidät on pohjustettu.
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Kun toiselle ryhmälle kerrotaan, että ryhmä 7–8-vuotiaita on arvioinut
vastauksen olevan 20, ja toiselle ryhmälle, että 7–8-vuotiaat arvioivat maita
olevan 90, aikuisten ryhmien vastauksissa näkyy tämän käytännössä täysin
epäluotettavan tiedon vaikutus: ne, joita oli pohjustettu pienemmällä
numerolla, antavat keskimäärin pienemmän vastauksen ja päinvastoin.

A = Affect (tunnereaktio)


Tekemiimme päätöksiin vaikuttaa, minkälaisten tunteiden vallassa olimme
päätöksentekohetkellä - tunteillamme on iso vaikutus.

C = Commitments (sitoutuminen/velvollisuus)


Katso seuraava kohta

E = Ego (ego/minäkuva)




Ego tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että teemme mielellään asioita, jotka saavat
meidät tyytyväisiksi itseemme.
Kun pyrimme vaikuttamaan omaan toimintaamme, hyödynnämme usein sekä
sitouttamista että (positiivisen) minäkuvan vaalimista.
Esimerkki O’Donnellin elämästä:
o ”llmoittaudun joka vuosi hyväntekeväisyyspuolimaratonille.
Ilmoittautuminen sitouttaa minut harjoittelemaan vuoden aikana, jotta
selviän tuosta juoksusta. Osallistuminen tähän tapahtumaan vahvistaa myös
egoani, sillä tapahtuman jälkeen lähetän tutuilleni viestin, että osallistuin
juoksuun, ja voithan ystävällisesti tukea järjestävää
hyväntekeväisyysjärjestöä. Mitä tämä kertoo ihmisille osallistujasta, eli
minusta? Sen, että olen hyväkuntoinen ja voin juosta puolimaratonin, ja että
olen hyvä ja mukava ihminen, kun osallistun hyväntekeväisyyteen.
Todellisuudessa tuttuni tuovat rahan järjestölle. Tällainen juoksutapahtuma
hyödyntää siis sekä sitouttamista että egoa.”
 Carrot and sticks -kirjassa on lukuisia esimerkkejä lisää tällaisista tavoista
motivoida ihmisiä
o Ayres, Ian: Carrots and Sticks: Unlock the Power of Incentives to Get
Things Done. Bantam, 2010.

Behavioral Insights Team (BIT)





Nimeksi valittiin Behavioral Insights Team eikä Behavioral Economics Team,
koska yksiköstä haluttiin tehdä avoimempi muita tieteenaloja kohtaan.
MINDSPACE-raportin valmistumisen jälkeen Britanniassa valtaan tuli keskustaoikeistolainen koalitio. Jotta sille pystyttiin vakuuttamaan, että yksikön
perustaminen olisi hyödyllistä, piti perusteluiden sopia koalition arvomaailmaan
(kuten, että valtion pitää puuttua mahdollisimman vähän yksilöiden toimintaan).
Koska rahoituskriisi oli käynnissä ja valtionvelan määrä kasvoi, uuden hallituksen
päätavoitteena oli alijäämän pienentäminen. BIT-yksikön perustaminen
perusteltiinkin hallitukselle niin, että se auttaisi luomaan säästöjä.
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Oikeistolle myös viestitettiin, että lähestymistavalla voidaan vähentää
tarvetta luoda uusia säännöksiä, rajoitteita ja lakeja.
Lisäksi korostettiin, että kun yksilöitä tuetaan tekemään parempi
päätöksiä, heidän tarve turvautua julkisen sektorin apuun vähenee.
Lisäksi oli sovittu, että jos ryhmä ei maksa itseään takaisin vuodessa, se
lakkautetaan.
Onneksi Richard Thaler, toinen Nudge-kirjan kirjoittajista, oli jutellut
myös nykyiselle pääministerillemme Cameronille aiheesta.

Yksikön toimivuuden kannalta oli erittäin hyödyllistä, että sillä oli
o pääministerin tuki
o virkamiehistön johdon tuki (O’Donnell), joka huolehti, että virkamiehet
olivat mukana asiassa.
 O’Donnell osallistui viikoittaisiin kokouksiin, joissa olivat läsnä
pääministeri ja hallituksen ministerit. Lisäksi O’Donnell tapasi
viikoittain kansliapäälliköiden kanssa kokouksessa, joten hän
pystyi saamaan kaikki ministeriöt BIT:n puolelle.
Olennaista BIT:n kannalta oli (ja yhä on) lisäksi se, että heillä on ollut tukena
ihmisiä sekä hallinnosta että sen ulkopuolelta, mukaan lukien eri alojen
professoreita ulkomailta.
Olennaista oli myös se, että BIT pystyi tekemään kokeita, joita ministeriöissä ei
aiemmin osattu tehdä.
Yksikön saavutus on kuitenkin ennen kaikkea se, että ministeriöt oppineet
luottamaan BIT:iin ja ovat heihin yhteydessä saadakseen tukea käyttäytymisen
haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien ideoiden implementoimiseksi.
Yksikön lähestymistapa haasteisiin ja sen toimintatapa on ollut tuloksellinen.
o Tästä kertoo muun muassa se, että Yhdysvaltainen Valkoinen talo on
perustanut vastaavan yksikön.

Tuuppauspolitiikasta ja hieman sen etiikasta









93 % ihmisistä pitää itseään keskimääräistä parempana autoilijana. Koska ihmisillä
voi olla varsin vääristynyt kuva itsestään, heidän tekemänsä päätökset eivät
välttämättä ole heille itsellekään edullisia. Ei siis riitä, että saamme ihmiset
ajattelemaan enemmän tai arvioimaan tekemiään päätöksiä.
Käyttäytymistieteelliseen näyttöön tai tuuppaukseen perustuvia interventioita ei saa
piilotella. Jos kyseessä on hyvin yksinkertainen toimenpide, sen selittely etukäteen
on harvoin tarkoituksenmukaista. On syytä olla aina valmistautunut kertomaan
avoimesti, mistä on kyse.
Uusia politiikkatoimenpiteitä pitää testata, jotta halutut ja ei-halutut seuraukset
voidaan saada ennakkoon selville.
Toimenpiteiden ajallisesta vaikuttavuudesta ei ole vielä kokemusta, eli toimiiko
esimerkiksi edellä mainittu muistutuskirje vielä 10. kerralla. Tätä kuitenkin on
arvioitava, kun niin pitkälle päästään.
o Toimenpiteitä kannattaa muun muassa tästä syystä jatkuvasti kehittää ja
etsiä parannusehdotuksia.
Uusien lakien luominen on hidasta ja koska maailma muuttuu nopeasti, ne eivät
välttämättä vastaa kauan ympäröivän maailmaan tarpeita. Siksi tuuppauspolitiikka ja
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siihen perustuvat toimenpiteet, jotka eivät vaadi lainsäädäntöä, tekevät
yhteiskuntapolitiikasta nopeammin reagoivaa ja dynaamisempaa kokeilujen ja
mukauttamisen kautta.
Alaikäisten käyttäytymiseen kohdistuvia toimenpiteitä esimerkiksi kouluissa helposti
kauhistellaan. On hyvä kuitenkin muistaa, että koko koulutusjärjestelmä on yhtä isoa
käyttäytymisen kokeilua, jossa olemassa olevien toimintamallien takana on
enemmän perinteitä ja tapoja kuin aitoja näyttöjä. Nykytila on harvoin muissakaan
konteksteissa neutraali.
Alitajuntaan vaikuttava viestintä tai mainonta, vaikka sillä saataisiin esimerkiksi
tupakointi loppumaan, olisi eettisesti väärin.
Tuuppaus-interventiot mielletään virheellisesti usein näpertelyksi, koska
toimenpiteet vaikuttavat pieniltä ja yksinkertaisilta. Todellisuudessa pienistä
muutoksista oikeissa paikoissa kumuloituu isoja vaikutuksia.

Kuinka yksityissektori tuuppaa ja mitä se tarkoittaa julkiselle sektorille




Ryanairin verkkosivut ovat pitkään olleet täynnä pieniä kikkoja, joilla muun muassa
hyödynnetään ihmisten tappikammoa, korostetaan negatiivisten tapahtumien
mahdollisuutta ja jopa annetaan harhauttavaa tietoa.
Luottokorttiyhtiöt tarjoavat minimisummaa, jonka maksaminen riittää (mutta josta
seuraa korkokuluja verrattuna koko laskun maksamiseen). Minimisummalla
yritetään pohjustaa (priming) ajattelemaan, että koko laskun maksaminen ei ole
tarpeellista.
Kuluttajasuojan varmistamiseksi viranomaisten on tunnettava yksityisen sektorin
toimintatavat, jotta niitä pystytään ohjaamaan kuluttajaystävällisempään suuntaan
tai tarpeen vaatiessa sääntelemään.

Gus O’Donnell
Lordi Gus O’Donnell on liikkeenjohdon konsulttiyhtiö Frontier Economicsin hallituksen
puheenjohtaja sekä vieraileva professori London School of Economicsissa ja University
College Londonissa. O’Donnell toimi vuosina 2005–2011 Ison-Britannian pääministerin
Cabinet Secretaryna, valtionhallinnon korkeimpana virkamiehenä. Sitä ennen hän työskenteli
korkeana virkamiehenä Ison-Britannian valtiovarainministeriössä. Lisäksi hän on ollut
Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston hallitusten jäsen.
O’Donnell oli yksi David Cameronin hallituksen alaiseksi perustetun Behavioural Insight Team
(BIT) -yksikön perustajista. Nykyään itsenäisesti toimiva BIT-yksikkö pyrkii käyttäytymistieteellisten interventioiden avulla parantamaan Ison-Britannian poliittista päätöksentekoa
ja politiikkatoimenpiteiden toimivuutta.
O’Donnell opiskeli taloustieteitä Warwickin yliopistossa sekä Nuffield Collegessa Oxfordissa.
Ennen uraansa virkamiehenä O’Donnell toimi luennoitsijana Glasgow'n yliopistossa. Viime
aikoina hän on toiminut puheenjohtajana työryhmässä, joka julkaisi maaliskuussa 2014
vaikutusvaltaisen selvityksen Hyvinvoinnista ja politiikasta. Hänet aateloitiin vuonna 2005 ja
vuonna 2012 hänestä tuli lordi O’Donnell, kun hänet kutsuttiin parlamentin ylähuoneen
poliittisesti sitoutumattomaksi jäseneksi.
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Professori George Loewenstein

Kokeelliset tutkimukset
yhteiskuntapolitiikan tukena
Using Experimental Research to Inform Policy Making
Poimittuja näkemyksiä





Käyttäytymistaloustiede huomioi perinteistä talousteoriaa paremmin, kuinka
ihmiset oikeasti toimivat ja tekevät päätöksiä, mikä auttaa suunnittelemaan
parempia yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä.
Toimenpiteitä tulee aina pyrkiä testaamaan ennen niiden käyttöönottoa, mieluiten
satunnaistetuilla kenttäkokeilla.
Testaaminen on tärkeää, koska ainoastaan sen avulla voimme varmistua, että
suunniteltu toimenpide tuottaa halutut tulokset.

Määrittely:



Yhteiskuntapolitiikka pyrkii muuttamaan ihmisten käyttäytymistä monilla eri
alueilla (esimerkiksi säästäminen, terveys, koulutus, verotus, työnhaku, yrittäjyys).
Monien toimenpiteiden onnistuminen riippuu käyttäytymisestä.

Perinteinen taloustiede vs. käyttäytymistaloustiede






1

Perinteinen taloustiede ei tarjoa kovinkaan paljon apua käyttäytymisen
muuttamiseen, koska ihmiset toimivat teorian mukaan optimaalisesti.
o Työkalut rajoittuvat hintojen muuttamiseen (eli taloudellisiin kannustimiin)
ja tiedon lisäämiseen.1
Käyttäytymistaloustiede antaa realistisemman kuvan ihmisten käyttäytymisestä ja
tunnustaa, että emme toimi optimaalisesti.
o Välillä ihmiset toimivat tiedostamatta epäedullista toimintaansa, välillä
tehden tietoisesti ”huonoja valintoja”, mutta merkittävää on, että he eivät
onnistu toteuttamaan haluamiaan asioitaan, esimerkiksi itsekurin
puutteesta johtuen.
Käyttäytymistaloustiede tarjoaa perinteistä talousteoriaa enemmän työkaluja,
kuten
o parempia tapoja välittää tietoa,
o tuuppaukset (nudges),
o mietitympiä kannustimia.

Loewenstein viittasi tässä yhteydessä myös tutkimukseen, jonka mukaan ihmiset yliarvioivat tupakoinnin
haittavaikutukset. Tällöin informaation lisääminen ei olisi hyvä asia.
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Esimerkki käyttäytymistaloustieteen toimivuudesta eläkesäästämisessä:
o Eläkesäästäminen on USA:ssa iso yhteiskunnallinen kysymys, koska vastuu
säästämisestä pitkälti yksilöillä. Säästämistä on pyritty kannustamaan
taloudellisesti tuetuilla säästömuodoilla, mutta ne ovat hyödyttäneet vain
rikkaita, jotka jo säästävät tarpeeksi.
o SMART eli Save More Tomorrow on käyttäytymistaloustieteeseen
pohjautuva, kahden professorin kehittämä säästömetodi (Thaler &
Benartzi, 2007).
 Siinä työntekijät sitoutuvat eläkesäästämisen aloittamiseen
vuodesta päästä, mikä madaltaa osallistumiskynnystä. Säästöön
laitettava summa otetaan palkankorotuksista, jolloin säästäminen
ei tunnu vähentävän tuloja.
 SMART-ohjelmaan osallistuneiden säästöprosentti oli
lähtötilanteessa keskimäärin 3,5 %:a, kun ohjelman ulkopuolisilla
se oli 6,1 %:a. Neljännen vuoden kohdalla ohjelmassa olevien
säästöprosentti oli noussut 13,6 %:een, kun osallistumattomilla se
oli laskenut 5,9 %:een.

SMART-säästämisen ensimmäinen käyttöönottokokeilu, joka tehtiin keskisuuressa
teollisuusyrityksessä (Thaler & Benartzi, 2007).
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Testaaminen ja satunnaistetut kenttäkokeet









Toimivien yhteiskunnallisten toimenpiteiden löytäminen edellyttää ideoiden
testaamista.
Testaaminen on todella tärkeää, koska käyttäytymiseen vaikuttavat motiivit ovat
vaikeasti tunnistettavissa.
Testaaminen auttaa vähentämään ennakoimattomia seurauksia, joita synnyttävät
muun muassa
 ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen
 kaupallisten toimijoiden vahvat intressit kiertää niille kohdistettuja
rajoitteita.
 Esimerkiksi pankeilta kiellettiin USA:ssa ottamasta maksua tilin
saldon ylittämisestä. Pankin loivat kuitenkin uuden
palvelutuotteen, jolla kuluttajia suojataan kiellon ”haitoilta”.
Jatkuva testaaminen mahdollistaa toimenpiteiden säännöllisen kehittämisen.
Satunnaistetut kenttäkokeet (Randomized Controlled Trial – RCT) ovat kaikkein
paras tapa testata toimenpiteitä.
 Ilman satunnaistettuja kenttäkokeita on vaikea tietää, mistä mahdollinen
muutos on seurausta, sillä ihmisiin vaikuttaa monta muutakin asiaa kuin
vain lanseerattu toimenpide.
 Satunnaistettu kenttäkoe erottaa toimenpiteen vaikutukset muista
mahdollisista vaikuttavista tekijöistä jakamalla tutkittavat ihmiset
satunnaisesti ryhmiin, joita altistetaan eri toimenpiteille. Usein yksi niistä
on vallitseva lähtötilanne, jotta saadaan vertailukohta. Koeympäristönä on
aito toimintaympäristö.
On myös muita suhteellisen hyviä tapoja todeta toimenpiteiden vaikutus, kuten
luonnolliset kokeet. Niissä hyödynnetään sattumalta syntyneitä ryhmiä, jotka ovat
altistuneet eri toimenpiteille.

Esimerkkejä satunnaistetuista kenttäkokeista
Terveyslomakkeen täyttäminen ja kannustimet
Pittsburghissa toimiva vakuutusyhtiö halusi, että mahdollisimman moni työntekijä täyttäisi
terveystietolomakkeen.
 Yhtiössä kokeiltiin miten erilaiset kannustimet toimivat.
 Joillakin osastoilla tarjottiin palkkioksi lomakkeen täyttämisestä 25 dollaria. Osalle
osastoista maksettiin 50 dollaria. Kolmannessa tapauksessa luvattiin 25 dollaria ja
arpalipuke, jonka odotusarvo oli 25 dollaria.
 Arpalipukkeella oli mahdollista myös voittaa jopa 125 dollaria, jos yli 80 %
samanlaisen lipukkeen saaneista oli täyttänyt lomakkeen. Viikoittaisten
arvontojen jälkeen myös voittoon oikeutetuille, mutta lomakkeen
täyttämättä jättäneille, kerrottiin kuinka paljon he olisivat voineet voittaa.
 Taloudellisen kannustimen kaksinkertaistaminen ei juuri auttanut, mutta arvonta
lisäsi huomattavasti lomakkeiden täyttämistä.
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Tutkimuksessa huomattiin myös, että alemman palkkatason työntekijöitä motivoi
arpalipukevaihtoehto selvästi enemmän kuin muita.

Haisley, E., Volpp, K., Pellathy, T. & Loewenstein, G. (2011). Promoting Completion of Health Risk
Assessments with Lottery Incentives. American Journal of Health Promotion.

Ruoan kalorimäärän ilmoittaminen pikaruokaravintolassa – erilaisten kokeiden sarja
Koe 1:
 New Yorkissa tuli vuonna 2008 voimaan säännös, joka edellytti annosten
kalorimäärien ilmoittamisen. Säännös perustui Subway-ravintolassa tehtyyn
tutkimukseen, joka oli huonosti suunniteltu.
 Kun uusien sääntöjen vaikutusta verrattiin New Yorkin ja viereisen Newarkin välillä,
jossa sääntöä ei ollut, havaittiin kaloreiden ilmoittamisen pikemminkin lisäävän
kalorikulutusta, jos sillä oli mitään vaikutusta.
 Tästä tutkimuksesta syntyi ajatus ilmoittaa kalorimäärät toisella tavalla, sillä
ravitsemusasiantuntijoiden mukaan ihmiset harvoin tietävät, mikä kalorimäärä
vuorokaudessa olisi sopiva, ja siksi pelkästään kaloreiden ilmoittaminen ei auta.
Koe 2:
 Uudessa kokeessa maksettiin 5 dollaria henkilöille, jotka antoivat tutkijoille
kuittinsa pikaruokalassa käynnin jälkeen ja täyttivät kyselylomakkeen. Ennen
ravintolaan menoa kyseisille tutkittaville annettiin tietoa siitä, mikä on sopiva
kalorimäärä yhdellä aterialla tai vuorokaudessa. Yhdelle ryhmälle ei annettu
mitään tietoa vertailukohdan saamiseksi.
 Tulokset olivat yllättäviä: ylipainoiset söivät enemmän kaloreita saadessaan
enemmän tietoa ja kaloritaulukoiden ollessa ravintolassa esillä kuin ennen
sääntömuutosta. Vähävarainen ylipainoinen on todennäköisesti yrittänyt
maksimoida saamansa kalorimäärän suhteessa hintaan.
 Kalorimäärien ilmoittaminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka ihmiset eivät toimi
kuten hyvää ajattelevat yhteiskuntapolitiikan tekijät toivovat. Siksi toimenpiteitä
on testattava.
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Koe 3:
 Koska numeroiden tulkinta voi olla ihmisille vaikeaa, kokeiltiin myös toisenlaista
lähestymistapaa. Siinä tutkimusjoukon henkilöille luvattiin, että he voivat valita
pienen herkun (”snack”) täytettyään kyselylomakkeen, joka ei liittynyt
tutkimukseen mitenkään.
 Tarkoituksena oli tutkia, miten herkun energiamäärän ilmoittaminen vaikuttaa
valintaan. Paras numeerinen esitystapa oli kertoa, kuinka monta prosenttia
päivittäisestä välipalalla saatavasta energiamäärästä kukin herkku sisälsi. Ns.
heurestiset vihjeet (heuristic cues) olivat kuitenkin tehokkaampia. Energiamäärää
osoittava liikennevalo tai kuluttajan odotettavissa olevan vartalon muodon
esittäminen saivat kuluttajat valitsemaan terveellisimmin. Erityisesti ylipainoiset
reagoivat hyvin näihin visuaalisempiin vihjeisiin.
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Koe 4:
 Saatua tulosta sovellettiin McDonald’s-ravintolassa tehdyssä kokeessa, jossa
kullekin tuotteelle määriteltiin oma liikennevalo. Tulokset olivat kuitenkin
epätoivottavia. Yksi selitys on se, vihreä valo miellettiin niin hyväksi asiaksi, että
koehenkilöt kuluttivat kokonaisuudessaan enemmän kaloreita valitessaan useita
vihreitä tuotteita. Toisaalta, jos päätyi useaan punaiseen tuotteeseen, ei muilla
valinnoilla välttämättä enää tuntunut olevan merkitystä.
 Liikennevalot, joka liikenteessä on toimiva signaali, ei toiminut enää tässä
yhteydessä.
Koe 5:
 Liikennevaloja kokeiltiin toisessa tilanteessa vielä niin, että kuluttaja sai tietoonsa
joko valitsemansa lounasateriakokonaisuuden kokonaisliikennevalon tai
pelkästään yksittäisten aterian osien. Tätä oli mahdollista kokeilla sähköisesti
täytettävän lounastilausjärjestelmän avulla. Kun kuluttajille näytettiin vain
kokonaiskalorimäärä, valitsivat he terveellisimmän vaihtoehdon.
Edelliset esimerkit osoittavat, että monet etukäteen toimivilta vaikuttavat toimenpiteet
eivät olekaan niin toimivia. Koska pienet muutokset voivat tehdä ison vaikutuksen, tulee
toimenpiteitä testata satunnaistetuilla vertailukokeilla.

George Loewenstein
Professori George Loewenstein on maailman johtavia käyttäytymis- ja
neurotaloustieteilijöitä ja hänen katsotaan olevan yksi kyseisten tieteenalojen perustajista.
Loewensteinilla on Herbert A. Simon -professuuri Carnegie Mellon yliopistossa
Yhdysvalloissa, minkä lisäksi hän on käyttäytymistaloustieteen osaston johtaja Leonard
Davis Instituutissa Pennsylvanian yliopistossa. Loewenstein on julkaissut yli 200
vertaisarvioitua artikkelia sekä kirjoittanut tai editoinut kuusi kirjaa
käyttäytymistaloustieteen sekä päätöksenteon aihepiireistä. Hän väitteli taloustieteen
tohtoriksi vuonna 1985 Yalen yliopistosta.
Loewensteinin tutkimus keskittyy psykologian ja taloustieteen sovelluksiin. Hänen
kiinnostuksen kohteitaan ovat päätöksenteko, neuvottelu, psykologia ja terveys, laki ja
taloustiede, sopeutumisen psykologia, tunteiden rooli päätöksenteossa, uteliaisuuden
psykologia sekä tilanteet, joissa ihminen käyttäytyy kontrolloimattomasti, kuten
impulsiivisissa väkivaltarikoksissa. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa on keskittynyt
käyttäytymistaloustieteen soveltamiseen politiikassa erityisesti terveyden ja
ilmastonmuutoksen saralla.
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Pelle Guldborg Hansen

Kuinka käyttäytymistaloustiede ja
tuuppaukset toimivat Pohjoismaissa
How Do Behavioural Economics And Nudges Work In The Nordic Countries
Poimittuja näkemyksiä





Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa on monia piirteitä, jotka tukevat niin sanottujen
tuuppaus-interventioiden tekemistä
Mahdollisuuksia toteuttamaan tarvitaan osaavia ihmisiä.
Paras toimintaympäristö syntyy, kun hankkeilla on sekä julkisen sektorin tuki että ne
syntyvät alhaalta ylöspäin.
Pienillä muutoksilla voidaan saada iso vaikutus aikaiseksi.

Mitä nudge eli tuuppaus tarkoittaa






2

Hansen määrittelee, että nudge eli tuuppaus on yleistermi mille tahansa
toimenpiteelle, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen
ennakoitavalla tavalla niin, että kyseinen toimenpide ei vähennä tai rajoita
valinnanmahdollisuuksia alkuperäisestä tilanteesta tai havaittavasti nosta
vaihtoehtojen kustannuksia ajalla, vaivalla, sosiaalisilla seuraamuksilla tai millään
muulla tavalla mitattuna. Taustalla on oletus kognitiivisten vinoumien esiintymisestä,
jotka usein vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien päätöksentekoon, ja joita
vaikuttamispyrkimyksissä yritetään hyödyntää. 2
Tämä määritelmä on hieman yksityiskohtaisempi kuin se, jota Thaler ja Sunnstein
käyttävät kirjassaan ”Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and
Happiness”.
Hansen uskoo, että nudge-termi on alkuvaiheen
sanastoa ja että se korvautuu lähivuosina
yleisemmällä termillä ”soveltava
käyttäytymistiede”. Vaikka nudget liitetään
vahvasti käyttäytymistaloustieteeseen, yhtä lailla
kognitiivinen psykologia, kognitiivinen suunnittelu
ja sosiaalipsykologia ovat nudge-interventioiden
taustalla (Ks. kuva).

Hansen, PG & Jespersen, AM (2013) Nudge & The Manipulation of Choice – A Framework for the Responsible Use of the Nudge
Approach to Behaviour Change in Public Policy, The European Journal of Risk Regulation, Volume 1, 2013, 3-28
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Eettiset kysymykset ovat samoja ympäri maailman. Yksinkertaista vastausta siihen,
mikä on eettisesti oikea tapa käyttää nudgeja, ei ole. Hansenin julkaisema artikkeli
”Nudge and the Manipulation of Choice” avaa eettisen kysymyksen eri ulottuvuuksia.

Pohjoismainen näkökulma – miten nudget istuvat hyvinvointivaltioon





Nudge-interventioiden toimintaperiaate on sama alueesta riippumatta, mutta
kulttuurin vaikutusta ei pidä aliarvioida.
Pohjoismaisissa yhteiskunnissa seuraavat piirteet ovat tunnusomaisia, ja ne tulee
huomioida nudgeja suunnitellessa ja toteuttaessa:
o Säännöksiä on jo paljon, jolloin nudget voivat toisaalta tuntua tarpeettomilta,
mutta toisaalta myös hyödyllisiltä lisäsäännösten välttämiseksi.
o Kansalaisista on valtavasti hyvää dataa, mikä helpottaa laadukkaiden kokeiden
tekemistä.
o ”Alhaalta ylöspäin” kulttuuri voi hidastaa uusien asioiden käyttöönottoa, koska
useampi taho on saatava asian puolelle.
o Matala hierarkia, mikä lisää omistajuutta.
o Epäkohtiin puuttuva yleisö, mikä auttaa pitämään nudget eettisinä
o Konsensus-halukkuus, joka helpottaa kompromissien aikaansaamista
Pohjoismaissa on hyvät edellytykset toteuttaa nudgeja.

Mitä eri Pohjoismaissa tehdään?
Norja:



Trondheimin ja Lillehammerin kunnat hyödyntävät melko aktiivisesti toiminnassaan
nudgeja.
GreenNudge-säätiö pyrkii vaikuttamaan ympäristöasioihin luomalla nudgeinterventioita.
o Esimerkki – EU:n laajuisten kodinkoneiden energiatehokkuusmerkintöjen
kehittäminen
 Energiataloudelliset kodinkoneet maksavat kaupassa enemmän kuin
energiasyöpöt, mutta taloudellisten mallien koko elinkaarin aikana
synnyttämät kustannukset ovat alhaisemmat. Norjalaisessa
kodinkoneliikkeessä perinteisten energiankulutuksesta kertovien tarrojen
rinnalle laitettiin uusi tarra, joka kuvasi
laitteen koko elinkaaren
energiakustannuksia. Yhdessä
myyntihenkilöstön koulutuksen kanssa
uusi tarra lisäsi energiatehokkaiden
laitteiden myyntiä kokeen aikana 4,9
%:a.

Ruotsi:


Hansenin tietämyksen mukaan hyvin vähäistä toimintaa – Tukholmassa on ollut
joitakin seminaareja ja Lundin yliopistossa kirjoitetaan raporttia.
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Suomi:
 Hansen kertoi jälkikäteen, että jätti seminaarissa kohteliaisuudesta mainitsematta,
että Suomesta ei ole kantautunut minkäänlaisia toiminnan ääniä ennen kesän
seminaaria.

Tanska on edelläkävijä






Vaikka Tanskassa ei ole omaa BIT:n kaltaista
yksikköä, nudge-tyyppinen toimintatapa on levinnyt
hyvin laajalle ja herättänyt paljon positiivista
huomioita.
Tanskassa vallitsevan aktiivisuuden taustalla on
innostuneita ihmisiä, jotka puhtaasti tarttuivat
tuumasta toimeen, sekä sattumaa. Toiminnan
aloittamisvaiheen aikoihin Iso-Britanniassa oli paljon
keskustelua ylhäältä päin toteutettujen nudgeinterventioiden oikeutuksesta. Osittain tämän
seurauksena Tanskassa päätettiin kokeilla alhaalta
ylöspäin suuntautuvaa tapaa, mikä on osoittautunut
toimivaksi ratkaisuksi.
Tanskassa toimitaan verkostona (The Danish
Nudging Network), johon kuuluu yhteensä noin 90 organisaatiota yksityiseltä
sektorilta, julkiselta sektorilta (virastoja, kuntia), kolmannelta sektorilta ja
yliopistomaailmasta. Verkoston ytimessä on Hansenin johtama iNudgeYoututkijaryhmä.
o Laajan verkoston ansiosta tutkijat voivat helposti päästä kokeilemaan
käytännössä ideoitaan vaikkapa catering-yhtiön kanssa, joka puolestaan
pystyy hyödyntämään tehdyn tutkimuksen havaintoja omassa
liiketoiminnassaan.

iNudgeYou-ryhmä





iNudgeYou-ryhmä kuvaa tekemäänsä tutkimusta ”sissitutkimukseksi” (guerilla
research) erotuksena yliopistoissa tehtävästä tutkimustyöstä, sillä se rakentaa
kokeilujaan yhdessä ruohojuuritason ihmisten kokemuksen avulla.
Ryhmä on fyysisestikin lähellä käytäntöä – sen työtilat ovat Danish Business
Authorityn yhteydessä.
Ryhmä jalkauttaa toimintatapaa aktiivisesti muun muassa koulutuksen avulla
opastaen esimerkiksi, miten tehdään luotettavia kokeita ja mitä on huomioitava
näyttöön perustuvan politiikan tekemisessä.
Ryhmän toiminta-alueita ovat olleet
o terveys ja ravinto
o ympäristö
o työhyvinvointi
o julkisen sektorin hallinto
o varallisuus, kuluttajat ja kilpailu
o tutkimus.
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Joitakin ryhmän tekemien interventioiden saavutuksia:
o Katuroskauksen vähentäminen
- 46 %
o Seisovanpöydän ruoantähteiden vähentäminen
- 26 %
o Liiketoimintalupahakemusten puutteiden vähentäminen - 15 %
o Tupakantumppien vähentäminen kadulla
- 42 %
o Passiivisen tupakoinnin vähentäminen
- 54 %
o Virheiden vähentäminen liiketoiminnan rekisteröinnissä - 43 %
Toimintatapa:
o Ryhmä pyrkii perehtymään kunnolla tarttumiinsa asioihin ja etsimällä
ratkaisuja kehittämänsä ”BASEline” prosessin avulla.
o Prosessissa perehdytään syvällisesti haasteeseen liittyvään käyttäytymiseen ja
diagnosointi tehdään strukturoidulla tavalla.
o Hansen muistuttaa, että on paljon toimijoita (etenkin pieniä
konsulttiyrityksiä), jotka etsivät haasteeseen toisaalla käytetyn ratkaisun ja
soveltavat sitä suoraan. Toinen virheellinen tai vähintään tehoton tapa toimia,
on ongelman määrittelyn jälkeen etsiä muualla tehtyjä ratkaisuehdotuksia,
joita aletaan testata ilman ymmärrystä ongelman paikallisista syistä.

Esimerkkejä iNudgeYou-ryhmän tutkimuksista
Passiivisen tupakoinnin vähentäminen
 Kun Kööpenhaminan lentoaseman perinteiset tupakointikiellot korvattiin
positiivisemmalla ohjauksella, muita häiritsevän tupakoinnin havaittiin kenttäkokeessa
vähentyneen yli 50 %:a.
 Ratkaisuna oli kolmikerroksinen nudge, joka rakentui intuitiivisista koodeista, käytössä
olevan tilan uudelleenjärjestelyllä ja tupakointialueiden selkeästä merkinnästä.
 Työ vaati tutkijoilta useiden viikkojen jakson lentoasemalla seuraten ihmisten
käyttäytymistä. Selkeä ymmärrys ongelmasta ja toimintaympäristöstä olivat edellytys
yksinkertaisen ja toimivan ratkaisun löytämiseksi – tarroilla ja tupakointialueiden
uudelleen sijoittelulla onnistuttiin siinä, missä muut toimenpiteet olivat
epäonnistuneet.
Roskaamisen vähentäminen
 Kööpenhaminassa roska-astioille johtavat jalanjäljet ovat vähentäneet katujen
roskaamista 40 %:a. Alun perin tutkijat eivät saaneet lupaa myöhemmin käyttöön
tulleen ratkaisun kokeilulle. Tutkijat tekivätkin ensimmäiset roskaamiseen liittyvät
kokeensa ”sissitutkimuksena” ilman lupaa.
Ruuantähteiden vähentäminen
 Kun catering-yritys pienensi lautasten halkaisijaa 27 cm:stä 24 cm:n, väheni
ruuantähteiden määrä 26 %:a. Paitsi että muutos oli ympäristöystävällinen, paransi se
selvästi myös catering-yrityksen liiketoimintaa.
Viranomaismääräyksen noudattamisen edistäminen
 Tanskassa yrittäjän pitää hakea viranomaisilta lupa elintarvikkeiden myyntiä varten.
Monet yrittäjät eivät täytä tätä velvollisuutta, vaikka voivat saada laiminlyönnistä
tuntuvan sakon. Ennen sakkoja yrittäjiä kuitenkin on yritetty muistuttaa kirjeellä
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velvollisuudestaan, mutta melko laihoin tuloksin.
Tutkijat loivat uuden kirjemallin, jonka asiasisältö pidettiin samana kuin vanhassa.
(erot havaittavissa jo pienestä kuvasta).

Olennaiset muutokset kirjeessä olivat
1) vastaanottajan henkilökohtainen puhuttelu
2) selkeä kuvaus miksi kirje on lähetetty
3) mitä pitää tehdä (keltaisella korostettu)
4) miten se tehdään (yksityiskohtaiset ohjeet)

1)
2)
3)
4)


Päivitetty kirjemalli nosti ilmoitusten määrää 10 prosenttiyksikköä. Tämän on arvioitu
vähentävän vuosittain noin tuhannella oikeuskäsittelyyn asti joutuvia
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntejä.
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Terveellisemmän valinnan tukeminen
 Välillä esitetään epäilyjä, että nudget vaikuttavat vain ihmisiin, jotka ovat huonoosaisia muun muassa johtuen huonoista valinnoista.
 Tutkijat testasivat pitikö tämä väite paikkaansa kahvitauolla, johon osallistui 391
toimitusjohtajaa.
 Kokeessa tutkittiin, onko tarjoilupöydälle olevien hedelmien ja suklaakakkujen
asettelulla ja tarjoilutavalla vaikutusta tehtyihin valintoihin. Oletuksena oli, että
pöydän etualalla olevat tarjoilut ovat houkuttelevampia kuin takana olevat, ja että
omenoiden paloittelu valmiiksi edistää niiden menekkiä.
Kuvassa ylhäältä päin katsottuna uudelleen järjestetty tarjoilupöytä, jossa suklaakakun palat
ovat puolitettuina ja suurempi pinta-ala on varattu hedelmille, jotka ovat paloiteltu sopiviksi
suupaloiksi.





Tulokset:
o Kakkupalojen menekki väheni 30 %:a ja hedelmien kysyntä kasvoi 84 %:a.
o Uusi tarjoilutapa vähensi keskimäärin tarjoilusta saatua energian määrää 400
kilojoulella, joka vastaa noin 4 tuntia imurointia.
Konferenssien ja kokousten tarjoilu voi tuntua vähäpätöiseltä asialta, mutta
länsimaissa liikaenergian saanti tällaisissa yhteyksissä on huomattavan yleistä ja
vaikuttaa ylipainon syntymiseen.
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Pelle Guldborg Hansen
Pelle Guldborg Hansen on käyttäytymistieteiden tohtori, Tanskan Nudge-verkoston (Danish
Nudging Network) puheenjohtaja sekä Etelä-Tanskan ja Roskilden yliopistojen The Initiative of
Science, Society & Policy -yhteishankkeen johtaja. Hansen väitteli tohtoriksi Roskilden
yliopistosta vuonna 2010. Siitä lähtien hän on työskennellyt arkielämän
käyttäytymistaloustieteellisten sovellusten, etenkin niin sanottujen nudge-interventioiden
parissa.
Hansenin vuonna 2010 perustamaan ja johtamaan nudge-verkostoon kuuluu yli 90
organisaatiota: julkishallinnon instituutioita, kuntia, yliopistoja, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä.
Verkosto on osa Hansenin johtamaa iNudgeYou-ryhmää, joka pyrkii soveltavan
käyttäytymistieteen keinoin kaventamaan ihmisten aikomusten ja toiminnan välistä kuilua.
Tavoitteena on lisätä kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja kestävää kehitystä. Ryhmän
toteuttamat projektit ovat liittyneet kansalaisten arkielämään roskaamisesta
elintenluovutukseen ja verosäätelyyn.

